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Under Hållbarhetsfestivalen är det mycket på gång i Bollebygd!
Välkommen att delta, alla aktiviteter är kostnadsfria men flertalet
kräver anmälan i förväg. Läs mer om festivalen och programmet på
www.bollebygd.se/hallbarhet.

MÅNDAG 18/10

TISDAG 19/10

Lunch-cook along med
Portionen under tian

Europa Direkt Sjuhärad firar

Digital cook along med Hanna
Olvenmark, grundaren till
instagramkontot Portionen under tian.

Europa Direkt Sjuhärad firar
kommande verksamhetsperiod.
EU-kommissionen besöker Bollebygd
och digital ceremoni sänds på sociala
medier.

Anmälan krävs. Begränsat antal deltagare. Läs mer och anmäl dig på
www.bollebygd.se/europadirekt

Korruption som ett hinder för
hållbart samhälle?

To bee or not to bee

Om binodling och binas fantastiska
värld, med Daniel Jönsson, certifierad biodlare.
Arrangör är Bollebygds kulturföreing.
föreläsningen hålls digitalt ochpå
Kungsbackavägen 7. Anmälan krävs.

ONSDAG 21/10
Hållbarhet i praktiken - hur
funkar det?

Hållbarhetshantverk och information
Arrangemang för elever på
Bollebygdsskolan under skoltid.

Niklas Harring, forskare och lärare
vid Statsvetenskapliga institutionen
berättar mer om hur korruption och
hållbarhet hänger samman.
Kristian Danielsson, chef för
EU-kommissionens representation
i Sverige medverkar. Föreläsningen
hålls på Krafthuset och digitalt.

Går du i solcellstankar?

Inspirationsträff om solpaneler hos och
med Gesebols Byalag och
Bygdegårdsförening. Energirådgivare
från Bollebygds kommun och Borås
stad berättar om solceller och flera
som själva installerat solceller berättar om sina erfarenheter. Digitalt och
fysiskt event. Anmälan krävs.

TORSDAG 21/10 LÖRDAG 23/10
Klädbytardag

Lämna in hela och rena vuxenkläder, väskor och skor mellan 18/10
och 21/10. Du får en klädbiljett per
plagg. Den 22/10 och 23/10 kan du
byta dina biljetter mot andra plagg
och accessoarer. Klädbytet sker i
Studieförbundet Vuxenskolans
lokaler på Kungsbackavägen 7.

Välkommen till
Hållbarhetsverkstan!

Under veckan erbjuder
Hållbarhetsverkstan aktiviteter och
workshops:

Onsdag:
Sachikosömnad

med slöjdinjengören Sara Thorn,
Kungsbackavägen 7 kl. 18.00.
Anmälan på hemsidan

Torsdag:
Tillverka bivaxdukar,

Kungsbackavägen 7 kl. 18.00.
Anmälan på hemsidan

Lördag:
Lär dig knyta makramé

Workshop och återbrukspyssel.
Drop-in från 11.00

Fredag-lördag: Klädbyte och
öppet hus i hållbarhetsverkstan. Passa på att lappa och laga,
vår syverkstad är öppen!
Ingen anmälan behövs.

LÖRDAG 23/10
Under lördagen kan du träffa
Scouterna, Europa Direkt
Sjuhärad och Leader Sjuhärad
på torget i Bollebygd mellan
10.00-12.00

Träffa Scouterna på torget

Scouterna tar emot tomburkar och
plast flaskor, även utländska. Öka
återvinningen och stötta en hållbar
förening.

Påverka hållbarhetsarbetet!

Tillsammans med Miljöbron samlar
Europa Direkt Sjuhärad in förslag på
förändringar kommunen och EU kan
göra för att förbättra miljön.
Vi bjuder också på fika till alla som
deltar.
Medverkar gör också Leader
Sjuhärad och berättar om möjligheterna att ta del av deras projektmedel.

SÖNDAG 24/10
Tågluffa
- inte bara för ungdomar!

2021 är Europeiska året för
järnvägen. Anna Thorbjörnsson
och Marko T Wramén, resejournalister och författare till boken Med
tåg genom europa, kommer till
Bollebygd och berättar om att resa
med tåg och att tågluffa.
Stationshuset Bollebygd och
digitalt, anmälan krävs.

